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III. Kormányrendeletek

A Kormány 145/2019. (VI. 25.) Korm. rendelete
a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletágának és állami tulajdonú részesedésének 
FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai 
jelentőségűnek minősítéséről

A Kormány a  tisztességtelen piaci magatartás és a  versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 97.  §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24/A. §-a 
alapján a  Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7. 
B.  ép. 2. em., cégjegyzékszám: 01-10-047258) üzletágának és 100%-os mértékű állami tulajdonú részesedésének 
az  FGSZ  Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8600 Siófok, Tanácsház utca 5., 
cégjegyzékszám: 14-10-300230) által történő megszerzését – a  földgázszállítási rendszer folyamatos, hatékony és 
biztonságos működtetése érdekében – közérdekből nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősíti.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1365/2019. (VI. 25.) Korm. határozata
a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletágának és állami tulajdonú részesedésének 
értékesítéséről szóló 2126/2017. (XII. 29.) Korm. határozat visszavonásáról

A Kormány visszavonja a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletágának és állami tulajdonú 
részesedésének értékesítéséről szóló 2126/2017. (XII. 29.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1366/2019. (VI. 25.) Korm. határozata
a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletágának és állami tulajdonú részesedésének 
értékesítéséről

A Kormány
 1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 35.  § (2)  bekezdés n)  pontja alapján a  földgázszállítási rendszer 

folyamatos, hatékony és biztonságos működtetése érdekében úgy határoz, hogy a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7. B. ép. 2. em., cégjegyzékszám: 01-10-047258, 
a továbbiakban: MGT Zrt.) üzletága, majd az üzletág értékesítésének lezárását követően a 100%-os állami tulajdonú 
részesedése az  FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8600 Siófok, Tanácsház  
utca 5., cégjegyzékszám: 14-10-300230, a  továbbiakban: Vevő) részére versenyeztetés mellőzésével kerüljön 
értékesítésre (a továbbiakban: Tranzakció);

 2. egyetért azzal, hogy a Tranzakció keretei között:
a) az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a 108/200/2017-NFM számú jelentés alapján az Európai Bizottság 

által a  magyar–szlovák földgázszállító rendszer megépítésére folyósított és szabályszerűen véglegesen 
auditált EEPR támogatás nem jelenhet meg a vételárban,

b) az a)  alpontban foglaltak és a  független szakértő által megállapított piaci érték figyelembevételével 
az  MGT Zrt. üzletágának vételára 38 000 000 000 forint összegben kerüljön meghatározásra, a  részvények 
vételára pedig egyezzen meg az  üzletág vételárából a  c)  alpontban foglaltak szerint az  MGT Zrt. hiteleinek 
előtörlesztésére fordított összeggel lecsökkentett üzletág vételárrész és 7 316 000 000 forint együttes 
összegével,

c) az MGT Zrt. által megkötendő üzletág átruházási megállapodás vételárából a  megállapodás zárásáig 
teljeskörűen kerüljenek előtörlesztésre az MGT Zrt. hitelei,

d) a Vevő vállaljon olyan kötelezettséget, amely biztosítja, hogy az  MGT Zrt.-től átvett munkavállalók 
munkaviszonyát az átvételtől számított egyéves időtartam alatt rendes felmondással nem szünteti meg,

e) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) az állam 
nevében vállaljon 1 000 000 000 forint összegű megtérítési kötelezettséget a  Vevő felé arra az  esetre, ha 
az  üzletág átruházásától számított öt éven belül a „Szada kompresszorállomás bővítése” tárgyú beruházás 
megvalósítása nem kezdődik meg,

f ) az MNV Zrt. az állam nevében az MGT Zrt.-től átvállalt, üzletág átruházási megállapodásból eredő, kártérítési, 
illetve egyéb fizetési kötelezettségek teljesítésére csak abban az  esetben legyen jogosult és köteles, ha 
a Vevő adott egyedi szerződésszegésből eredő, igazolt és máshonnan meg nem térülő kára meghaladja a   
100 000 000 forintot azzal, hogy az azonos ügycsoport – azonos tényállás és azonos jogcím alapján felmerült 



3840 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 106. szám 

ügyek − kapcsán felmerült kárigényeket az összeghatár tekintetében össze kell adni, továbbá az ezen alpont 
szerinti összes megtérítendő kár összege nem haladhatja meg az  üzletág átruházási megállapodás szerinti 
vételár 20%-át,

g) az MGT Zrt. által működtetett vezeték alapvető eszközeire hároméves időtartamra kerüljön sor vételi jog 
kikötésére olyan módon, hogy a vételi jog gyakorlása esetén a vételár a vételi jogot gyakorló és a Vevő által 
közösen kijelölt független értékbecslő által nemzetközileg elismert módszer szerint meghatározott piaci 
értéken kerüljön kikötésre;

 3. az 1.  pontban foglaltak teljesülése érdekében felhívja a  belügyminisztert és a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős 
tárca nélküli minisztert, hogy − a  2.  pontban foglalt feltételek figyelembevételével − tegyék meg a  szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az  MGT Zrt. a  Kormány döntésének megfelelően a  belügyminiszter 
mint tulajdonosi joggyakorló felhatalmazása és alapítói határozatban kiadott utasítása alapján, az  üzletága 
értékesítéséhez szükséges, a  Vevővel kitárgyalt megállapodást és a  kapcsolódó tranzakciós dokumentumokat, 
továbbá az  MNV Zrt., az  MGT Zrt. 100%-os állami tulajdonú részesedésének az  üzletág értékesítés zárását követő 
értékesítéséhez szükséges, az  MGT Zrt. által működtetett vezeték alapvető eszközeire vonatkozóan vételi jogot 
alapító, valamint az  üzletág átruházási megállapodásból egyes jogokat, követeléseket és kötelezettségeket 
a magyar államra átruházó megállapodásokat aláírja, továbbá az MGT Zrt. és az MNV Zrt. a szerződések teljesülése 
és a Tranzakció megvalósulása érdekében eljárjon;

Felelős: belügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a megállapodások megkötésére 2019. június 30.
 az üzletág átruházási megállapodás zárására 2019. december 31.

 4. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  Tranzakció megvalósulása esetén a  2.  pont 
g) alpontja szerinti vételi jog gyakorlása érdekében – szükség szerint a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási 
Hivatal elnökének felkérésével, illetve a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával – 
kezdeményezze a Kormány döntését;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: folyamatos
 5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter közreműködésével 

gondoskodjon arról, hogy a  2.  pont e) és f )  alpontjában foglaltak alapján felmerülő, államot terhelő fizetési 
kötelezettségek forrása biztosítva legyen;

Felelős: pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 6. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az  MGT Zrt. által megkötött üzletág 

átruházási megállapodás zárását követően, haladéktalanul gondoskodjon az  egyes állami tulajdonban álló 
gazdasági társaságok felett az  államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló 
személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: az üzletág átruházási megállapodás zárását követő 5 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 106. szám 3841

A Kormány 1367/2019. (VI. 25.) Korm. határozata
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti 
beruházásvédelmi megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért az  egyrészről az  Európai Unió és tagállamai, másrészről a  Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti 

beruházásvédelmi megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Megállapodás bemutatott 

szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges 

meghatalmazási okiratot adja ki;
 4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges 

megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány 
a külgazdasági és külügyminisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.
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